Інформація про аварійні події за участю
автомобільного, міського електричного та залізничного транспорту
з 27.03.2020 по 03.04.2020
Автомобільний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
2
2
1
Не з вини:
2
0
0
ВСЬОГО:
4
2
1
Міський електричний транспорт
Кількість ДТП
Загинули
Травмовані
З вини:
0
0
0
Не з вини:
1
0
0
ВСЬОГО:
1
0
0
Події на автомобільному та міському електричному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинули
Травмовані
Загорання
1
0
0
Не ліцензований
4
4
12
Інше
0
0
0
ВСЬОГО:
5
4
12
Залізничний транспорт
Кількість
Загинуло
Травмовано
транспортних подій
Катастрофи
0
0
0
Аварії:
5
2
2
- наїзди на
4
2
2
сторонніх осіб
- пожежі
0
0
0
- сходи рухомого
складу, зіткнення,
1
0
0
випадіння вантажу
та ін.
Інциденти
3
0
0
ВСЬОГО:
8
2
2
Події на залізничному транспорті, які не підлягають обліку
Кількість подій
Загинуло
Травмовано

Втручання в
діяльність
ДТП на
залізничних
переїздах
Інше (аварійна
ситуація)
ВСЬОГО:
№

1

2

3

Дата і час
скоєння
подій

28.03.2020
10:19
30.03.2020
11:40

30.03.2020
16:17

4

30.03.2020
14:40

5

31.03.2020
09:30

Місце скоєння
подій
На вул. Східній,
у м. Житомирі

На вул. Івана
Сірка
у м. Суми.
На вул.
Чорновола
у м. Вишневе,
Київська обл.
На а/д М-22
"Полтава –
Олександрія»
в районі с.
Солониця
Козельщинського
району,
Полтавської
області
На проспекті
Перемоги

7

0

0

2

0

1

0

0

0

9

0

1

Причини та короткі обставини подій
Автомобільний транспорт
Водій автобуса РУТА-25, рухаючись без пасажирів,
виконував маневр розвороту на території підприємства, не
впорався з керуванням та допустив наїзд на перешкоду
(паркан), в наслідок чого відбулося падіння паркану на
припаркований легковий автомобіль FORD-RANGER
Під час руху автобуса Рута 25 «НОВА», відбулося
займання моторного відсіку. Автобус рухався не за
маршрутом, без пасажирів.
Водійка легкового автомобіля AUDI-S8 не впоралася з
керуванням, не дотрималася
безпечної
швидкості,
дистанції та бокового інтервалу і скоїла зіткнення з
припаркованим вантажним автомобілем RENAULT T460
на момент ДТП без водія (з включеним аварійним
сигналом).

Водій вантажного автомобіля DAF-105XF, не впоравшись
із керуванням, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху та
скоїв зіткнення із легковим автомобілем Renault Kangoo,
який рухався у зустрічному напрямку

Водій легкового автомобіля Інфініті-ФХ35 недотримався
безпечної інтервалу руху та допустив дотичне зіткнення з

Наслідки подій

Попередня
причина пригоди

Постраждалі відсутні
1-0-0 З вини
Постраждалі відсутні
1-0-0 Загоряння
Пасажирка легкового
автомобіля отримала
пошкодження.

Водій та пасажир
легкового автомобіля
загинули на місці події.
Водій вантажного
автомобіля отримав
травми

Постраждалі відсутні

1-0-0 Не з вини

1-2-1 З вини

1-0-0 Не з вини

у м. Харкові

6

7

01.04.2020
11:30

01.04.2020
10:40

8

01.04.2020
12:00

9

01.04.2020
13:40

На 18 км.
автодороги М-04
На вул. Гагаріна,
у м. Маріуполі,
Донецької обл.
На 81 км а/д М-14
"ОдесаМелітопольНовоазовськ",
Миколаївської
обл.
На перехресті
автодоріг
"Червоноград Радехів" та
"СокальЧервоноград"
поблизу с.
Бендюга
Сокальського
району,
Львівської обл.

автобусом БАЗ-А079.14, водій якого здійснював
перевезення 5 пасажирів за міським маршрутом № 119,
після чого водій легкового автомобіля зник з місця пригоди
Водій
вантажного
автомобіля
Mercedes-Benz,
Обидва водії та 4
(неліцензований) здійснив виїзд на смугу зустрічного руху,
пасажири легкового
де допустив зіткнення з легковим автомобілем Ford-Tranzit,
автомобіля отримали
(неліцензований).
травми
Водій
вантажного
автомобіля
VOLVO-FM-04,
з
Обидва водії легкових
напівпричепом-самоскид (неліцензований) виїхав на смугу
автомобілів отримали
зустрічного руху та здійснив зіткнення з легковими
травми
автомобілями KIA-CERATO, та GEELY-JL-7162
Водій
вантажного
автомобіля
КамАЗ-5320
Водій легкового
(неліцензований) здійснив виїзд на смугу зустрічного руху,
автомобіля від
де допустив зіткнення з легковим автомобілем FIAT- отриманих травм загинув
DOBLO, р/н ВН2057КЕ (неліцензований). Внаслідок на місці пригоди, водій
зіткнення вантажний автомобіль перекинувся на лівий бік вантажного автомобіля
чим здійснив перекриття руху.
отримав травми
3 пасажири автомобіля
RENAULT-Kangoо від
отриманих травм
загинули на місці
Водій легкового автомобіля MERCEDES-BENZ VITO,
пригоди, водій та 1
(неліцензований), не надав переваги у русі та допустив
пасажир цьогож
зіткнення з легковим автомобілем RENAULT-Kangoо,
автомобіля отримали
(неліцензований).
травми

1-0-7
Неліцензований

1-0-2
Неліцензований

1-1-1
Неліцензований

1-3-2
Неліцензовані

Міський електричний транспорт

1

31.03.2020
10:55

На перехресті
вулиць
Валентинівської
та Академіка
Павлова
у м. Харкові

Постраждалі відсутні
Водій вантажного автомобіля Ханія не надав переваги у
русі та допустив зіткнення з трамваєм Татра-Т3, 1985 р.в.,
інвентарний № 3078, водій якого здійснював перевезення
15 пасажирів за міським маршрутом № 27
Залізничний транспорт

1-0-0 Не з вини

27.03.2020
12.40
1

27.03.2020
15.50
2

27.03.2020
16.48
3

27.03.2020
16.54
4

28.03.2020
08:26
5

29.03.2020
08:55
6

Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг,
перегін Мусіївка –
Інгулець, роз’їзд
ПолтавкаКриворізька
Регіональна філія
«Львівська
залізниця», ДН-4
Івано-Франківськ,
перегін Долина –
Рожнятів
Регіональна філія
«Придніпровська
залізниця», ДН-2
Кривий Ріг,
перегін
Апостолове –
Радушна
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-2
ім. Т. Шевченка,
ст. Городище
Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка, ст.
Висоцьке
Регіональна філія
«Південна
залізниця», ДН-4
Полтава перегін
Ромодан –
Кибинці

Ізольовані ділянки НАП та НІП сигналізують зайнятість.
Дію НАБ припинено, встановлено рух поїздів по ТЗЗ.
Оглядом виявлено: невідомими особами біля вхідного
світлофора Н розбито металевий захисний саркофаг, знято
кришку та пошкоджено ДТ-0,6-500 к-15 ділянки НІП,
розкручені дросельні перемички та знято середню точку з
ДТ-0,6-500 к-38 ділянки НАП.
Поїздом №3512 (2М62у №057) на 45 км ПК5 в межах
зупиночної платформи Надіїв травмований в.о. ШНС,
працівник ШЧ-5 Івано-Франківськ..

По системі МСДЦ «КАСКАД» ділянки 6П, 4П
сигналізують зайнятість. Невідомими особами біля
сигнальної установки №4 відкрито металевий захисний
саркофаг та викрадено два дросель-трансформатори ДТ0,6-1000.
Поїзд №2837 (ВЛ80С №2389 ТЧ-2) зупинився через
несправність локомотива, о 18.00 ТЧМ замовив
допоміжний. Зі ст. ім. Т. Шевченка надано допоміжний
локомотив ВЛ80Т №2050
За повідомленням машиніста поїзда №8812 на колії (1059
км ПК3), непарної горловини, знаходиться автомобіль
марки «МАЗ» з порушенням габариту парної колії, який
виїхав в невстановленому місці. О 09.12 автомобіль з колії
прибрано.
Під час прямування господарчого поїзда №8502 по
маршруту Ромодан – Полтава-Південна (ВЛ80Т №1061 ТЧ5 Полтава) на 215 км ПК10 парної колії сталося сходження
третього хвостового вагона №19754605 (колійна машина
для розподілу та профілювання баласту USP 2000 SWS,
приписки
–
виробничий
структурний
підрозділ
«Полтавський центр механізації колійних робіт» філії

Затримано поїзд №2132
на 50 хв.

1-0-0 Втручання
в діяльність

Затримки поїздів не
сталося

1-0-1 Аварія
травмування

Затримано поїзд №8838
на 32 хв

1-0-0 Втручання в
діяльність

Поїзд відправлено
о 19.30 із затримкою
на 2 год. 36 хв

1-0-0 Інцидент

По впливу затримано
поїзд №1484
на 1 год. 14 хв.

1-0-0 Втручання в
діяльність

Затримки поїздів не
сталося

1-0-0 Аварія
(сходження р.с.)

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-1
Київ перегін КиївВолинський –
КиївПасажирський
30.03.2020 Регіональна філія
01:15
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка перегін
Яковлівка –
Зелена
29.03.2020
20:46

7

8

9

10

11

«Центр з ремонту та експлуатації колійних машин») –
двома колісними парами першого за напрямком руху візка,
без порушення габариту. Рух поїздів здійснюється по
непарній колії перегону. Встановлення машини буде
проведено за допомогою накочувального обладнання
Поїзд №2230 (ВЛ80Т №1141 ТЧ-3 Козятин, ТЧ-9 Дарниця)
на 4 км ПК2 парної колії смертельно травмував
стороннього чоловіка
Поїзд №2230 затримано
на 15 хв.

Поїзд №2203 (ВЛ80Т №1415 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
394 км ПК1 непарної колії через спрацювання автогальм.
Після огляду поїзда працівником НОР-3 та помічником
Поїзд затримано на 40
машиніста о 01.30 навпроти 7 та 8 вагонів було виявлено на
хв. По впливу затримано
обочині колії 11 металевих труб, ймовірно скинутих з
поїзд №1605 на 39 хв.
вагонів цього поїзда. Комерційний огляд поїзда буде
проведено по ст. Знам’янка. Відправився поїзд №2203 о
01.55.
29.03.2020 Регіональна філія Під час слідування поїзда №8904 (ЧМЕ3 №5560 ТЧ-6
22.40
«Одеська
Христинівка, локомотив резервом) допущено співударяння
залізниця», ДН- тепловозу з елементом залізобетонного настилу на переїзді
2 ім. Т. Шевченка, 38 км (без чергового працівника), що було пошкоджено Затримка поїзда №8904
перегін Демківка сторонніми особами з метою вилучення металевого
склала 48 хв.
– Ладижин.
кутника. Після прибуття поїзда на ст. Ладижин
локомотивна бригада виявила пошкодження трубки подачі
піску першої колісної пари та паливного баку.
30.03.2020 Регіональна філія Поїзд №3091 (ВЛ80Т №1161) на 26 км ПК2 смертельно
13.02
«Південнотравмував сторонню жінку, віком 40 років
Затримка поїзда № 3091
Західна залізниця
склала 58 хв.
», ДН-1 Київ, ст.
Ірпінь.
30.03.2020
Регіональна
Регіональна філія «Придніпровська залізниця», ДН- Поїзд №2156 затримано
17.35
філія «Придніпро 2 Кривий Ріг, перегін Гейківка – Мусіївка. На більше 1 год. По впливу
вська залізниця», регульованому переїзді 127 км ПК2 (без чергового затримано поїзди: №2757
ДН-3 Запоріжжя, працівника) при справно працюючій переїзній сигналізації на 17 хв., №1759 на 8 хв.

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-0-0 Втручання в
діяльність

1-1-0 Аварія
(смертельне
травмування)
1-0-1 ДТП на
залізничному
переїзді

12

13

перегін Хортиця –
Дніпробуд I
(ПрАТ
«Запоріжтрансфор
матор»).
31.03.2020 Регіональна філія
00.08
«ПівденноЗахідна залізниця
», ДН3 Жмеринка,
парна колія
перегону
Сербинівці –
Жмеринка.
31.03.2020 Регіональна філія
04.02
«Одеська
залізниця», ДН1 Одеса, ст.
Котлабух.

01.04.2020
16:34
14

01.04.2020
18:07
15

16

02.04.2020
20:18

Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-2
Козятин, ст.
Острог
Регіональна філія
«ПівденноЗахідна
залізниця», ДН-3
Жмеринка,
перегін Гречани –
Климашівка
Регіональна філія
«Донецька
залізниця», ДН-2
Лиман ст.

сталося зіткнення поїзда №2156 (ВЛ11 №136 ТЧ-2 Кривий
Ріг) з автомобілем ВАЗ-2109

З повідомлення машиніста поїзда №3134 (ВЛ80т №1160)
відсутня напруга в контактній мережі. Оглядом виявлено
збиту опору контактної мережі №514 на 1139 км ПК6
унаслідок підняття кузова 37-го порожнього вагонадумпкара №34007708 (філія «Центр з будівництва та
ремонту інженерних споруд», КМС Старокостянтинів). Рух
поїздів здійснюється по непарній колій.
Поїзд №3063 (2ТЕ116 №720А/521А ТЧ-1 ОдесаСортувальна) зупинився на головній колії №І через
несправність локомотива (падіння потужності ДГУ у
ведучій секції тепловоза №720А через зупинку
турбокомпресора) із вимогою допоміжного. О 05.02 зі ст.
Ізмаїл надано допоміжні тепловози ЧМЕ3 №5554 та ЧМЕ3
№4987
Поїзд №2803 на 200 км ПК3 травмував стороннього
чоловіка. Травмований не дочекавшись працівників поліції
та швидкої допомоги з місця події зник

На регульованому переїзді 119 км (без чергового
працівника),
при
справно
працюючій
переїзній
сигналізації, сталося зіткнення поїзда №8502 з легковим
автомобілем ВАЗ-2106 (неліцензований)

Поїзд №2277 (2ЕЛ4 №003 ТЧ-1 Лиман) зупинився на 990
км ПК2 непарної колії (перекривши вхідний сигнал «Н») з
застосуванням екстреного гальмування через накладання
сторонніх предметів (дерев’яний брус, бетонний стовпчик)

Затримка поїзда №3134
складає більше 2 год.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда №3063
складає більше 2 годин.

1-0-0 Інцидент

Затримка поїзда №2803
склала 00 год. 12 хв.

1-0-1 Аварія
(травмування)

Постраждалі відсутні.
Затримка поїзда №8502
склала 01 год. 51 хв

1-0-0 ДТП на
залізничному
переїзді

Поїзд №2277 затримано
на 40 хв

1-0-0 Втручання
в діяльність

Барвінкове

17

03.04.2020
01.33

Регіональна філія
«Одеська
залізниця», ДН-3
Знам’янка перегін
Яковлівка –
Зелена

на колію, з наїздом. При огляді пошкоджень не виявлено.
Поїзд №2277 затримано на 40 хв
Поїзд №2201 (ВЛ80Т №1801 ТЧ-7 Знам’янка) зупинився на
392 км ПК5 непарної колії через спрацювання автогальм.
Після огляду працівником НОР-3 (супроводжував поїзд),
Загальна затримка поїзда
біля 10 з голови поїзда вагону №24538431 (Україна, вантаж
№2201 склала 35 хв. По
- карбамід) було виявлено 3 мішки білого кольору,
впливу затримано поїзд
ймовірно скинутих з цього вагону. Відправився поїзд о
№1789 на 20 хв.
02.00, по ст. Зелена машиніст заявив про повторне
спрацювання автогальм. Комерційний огляд поїзда №2201
буде проведено по ст. Знам’янка.
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